
Nieuwsbrief 

 Rembrandtstraat 27 - 3035LL  Rotterdam                                    www.basisschooldeklimop.nl 

 

 

 
 

Nieuwsbrief  
20211001 
Dag van de leraar 
Dinsdag 5 oktober is het de dag van de leraar. Deze dag laten we natuurlijk niet onopgemerkt 

voorbij gaan. Het meest oprechte compliment dat we aan het team kunnen geven is aandacht. U 

kunt van mij verwachten dat ik het team zal verrassen en voor perfecte ontspanning ga zorgen. Het 

zou fantastisch zijn als de kinderen mij kunnen helpen om die dag nog meer glans te geven. Zij 

kunnen aandacht hebben voor de leerkrachten door bijvoorbeeld een prachtige tekening te maken, 

een dansje te laten zien of een mooi gedicht voor te dragen. Ik kijk uit naar deze bijzondere dag.  

 

Voorstellen meester Alain 
Mijn naam is Alain Uludag. Ik ben 37 jaar oud en geboren en getogen in 

Rotterdam. Samen met mijn vrouw Claudia en mijn tweelingdochters 

(Anna & Sofia) woon ik sinds kort weer in Rotterdam. De afgelopen 15 jaar 

heb ik op verschillende scholen gewerkt in Dordrecht, Rotterdam, 

Barendrecht en Zwijndrecht. Ik ben blij om weer thuis te zijn in Rotterdam 

en zie er enorm naar uit om te werken op De Klimop. Ik vind het 

ontzettend belangrijk dat kinderen met een fijn gevoel naar school komen 

en dat ze zich veilig voelen. Verder hecht ik veel waarde aan 

zelfvertrouwen en zelfstandigheid en ben ik iedere dag op zoek naar manieren om de kinderen 

maximaal te laten groeien. Dit schooljaar zal ik vanaf komende week lesgeven aan de kinderen van 

groep 8. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ik kijk ernaar uit om 

samen met u en uw kind(eren) er een fijn en waardevol schooljaar van te maken. Groet van meester 

Alain. 

Schoolmaatschappelijk werk 
Op dinsdag 5 oktober is er een informatiebijeenkomst die zal gaan over wat schoolmaatschappelijk 

werk. U kunt kennismaken met mevrouw Ludie Koot (onze eigen schoolmaatschappelijk werkster) 

en zij zal vertellen wat ze voor school, voor u en voor de kinderen kan betekenen bijvoorbeeld op 

het gebied van: 

 
Bent u benieuwd naar haar werkzaamheden? Wilt u met haar kennismaken en heeft u vragen voor 

haar? U bent van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst en wij zorgen voor een kopje 

koffie of thee. Hieronder vindt u in ieder geval al wat informatie over de werkzaamheden van Ludie. 

 

 

Belangrijke data  

5 
okt 

DAG VAN DE LERAAR 

5 
okt 

Informatiebijeenkomst 
School-
maatschappelijk werk: 
Ludie Koot 

08.30-09.30uur  

11 
okt 

Informatiebijeenkomst 
SOL: Jeroen Verwoerd 

08.30-09.30uur  

15 
okt 

Korte lesdag tot 
12.00uur alle groepen 

25 
okt 

Voortgangs-
gesprekken met 

ouder, leerling en 
leerkracht(en) op 
uitnodiging (kinderen 

hebben geen lesdag) 

 

 

Dag meester Paul 
Meester Paul gaat een nieuwe uitdaging 

aan binnen onze stichting. Dat maakt dat 

hij komende week zijn laatste week aan 

onze school verbonden is. Die week 

zullen we gebruiken voor een soepele 

overdracht van groep 8 aan de nieuwe 

leerkracht Alain Uludag. We zullen op 

vrijdag 8 oktober met het team gepast 

en feestelijk afscheid nemen. We 

wensen meester Paul enorm veel succes 

toe en zullen hem gaan missen.  

        

 

Welkom meester Alain  
Het is in tijden van een lerarentekort 

bijzonder te noemen dat we een 

vervanger hebben voor meester Paul. 

We heten meester Alain welkom en 

wensen hem veel succes toe bij ons op 

school. Meester Alain neemt de taken 

van meester Paul over. 
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Schoolmaatschappelijk werk 
 

Beste ouders en verzorgers, 

Ik ben Ludie Koot en ik ben werkzaam op de Klimop als 

schoolmaatschappelijk werker. Met deze brief wil ik u uitleggen wat 

schoolmaatschappelijk werk inhoudt. Ook vertel ik hoe u mij kunt 

bereiken.  

Het schoolmaatschappelijk werk houdt zich bezig met sociaal-emotionele 

problemen van kinderen. Als een kind zo’n probleem heeft, kan je dat 

soms merken aan het gedrag van dat kind. Hij of zij vraagt bijvoorbeeld 

erg veel aandacht, of heeft moeite met vriendjes maken. Als de 

leerkracht zoiets ziet, kan hij of zij aan mij vragen om een gesprek te hebben met de ouders van 

het kind. Dan proberen we te ontdekken waar dat gedrag vandaan komt. En kijken we of we er 

samen wat aan kunnen doen; zo krijgen ouders en kind extra ondersteuning bij het aanpakken van 

een probleem. 

Er hoeft niet altijd wat ernstigs aan de hand te zijn. Soms is luisteren al genoeg, of het geven van 

advies. Misschien kan ik u helpen door de weg te vinden naar de juiste instantie. Het is altijd 

beter om vroeg naar hulpverlening te stappen, zo hoeft een probleem niet onnodig groot te 

worden. 

Voorbeelden van hulpvragen zijn: weinig vriendjes hebben, gepest worden, bedplassen, faalangst 

hebben, erg druk, of juist erg stil zijn, problemen met concentreren hebben of gedrag vertonen 

dat niet bij de leeftijd past. 

 

Er kunnen ook problemen zijn die niet met uw kind te maken hebben. Er zijn bijvoorbeeld grote 

schulden, of andere problemen. Ik wil u daar graag bij helpen, of u wegwijs maken. 

 

Kinderen kunnen ook zelf een gesprek met mij aanvragen. Dit geldt voor kinderen uit groep 6, 7 

en 8. Kinderen kunnen een briefje in mijn brievenbus doen met hun naam erop en de groep 

waarin ze zitten. Ik zal dan, het eerstvolgende moment dat ik op school ben, het kind uit de klas 

halen voor een gesprek. Soms is een kind met een advies al geholpen. Mochten er meerdere 

gesprekken nodig zijn, dan zal er contact opgenomen worden met ouders.  

 

Alles wat u met mij bespreekt is vertrouwelijk. Als u niet wilt dat de school op de hoogte wordt 

gebracht, zal dat ook niet gebeuren. Wel zal op school bekend zijn dat u een gesprek heeft, maar 

voor het doorgeven van andere informatie is uw toestemming nodig. 

 

Ik ben elke donderdag op de Klimop aanwezig. Ik heb dan contact met het personeel en ik voer 

gesprekken met kinderen en/of ouders.  

Als u graag met mij in gesprek wilt, kunt u mij op de volgende manieren bereiken: 

- via school (intern begeleider of de juf) 

-  telefonisch (06-40825962)  

-  of via de mail (lkoot@cvd.nl) 

 
Met vriendelijke groet, 
Ludie Koot 
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